Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Escola Tecnológica e Profissional de Sicó
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Atualmente, passamos por uma grave crise demográfica. Existem cada vez mais idosos e
menos jovens. Os jovens, por falta de condições ou por ambicionarem algo que em Portugal
não encontram, emigram. Por outro lado, a falta de incentivos à natalidade faz com que cada
vez menos as famílias tenham crianças. Isto, deve-se ao facto das mulheres cada vez mais
desejarem a sua realização a nível académico e profissional, tendo como prioridade o lado
profissional e colocando para segundo plano a realização familiar. Esta situação decorre
também pela dificuldade na conciliação entre as duas vertentes (familiar e profissional).
Consequentemente, cada vez mais as mulheres têm filhos mais tarde, tendo menos hipóteses
de terem o número de filhos desejado.
Estes factos necessitam de intervenções rápidas, práticas e eficazes, de forma a criar
condições, a vários níveis, aos jovens que pretendem emigrar e para os já emigrados para se
ancorarem a Portugal, ajudando, desta forma, à recuperação demográfica do País, e, por
outro lado, facilitar o contacto dos jovens com a sua primeira experiência no mundo do
trabalho e, até mesmo, incentivando a autocriação do seu posto de trabalho. A nível familiar,
apoiamos o aumento de crianças por família, para que as jovens mulheres em idade fértil
possam conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar, podendo, por exemplo, estar
mais perto dos seus filhos em horário laboral. Apoiamos, ainda, os apoios a famílias que
contribuam para a evolução demográfica de Portugal ao nível da saúde e da educação.
Queremos lutar por um Portugal mais jovem, mais qualificado, mais saudável e, acima de
tudo, mais feliz!

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Aumento das regalias familiares, como por exemplo, a isenção de taxas moderadoras para
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famílias com 2 ou mais filhos, bem como o apoio na compra de manuais e materiais escolares,
disponibilização de bens essenciais para as crianças e incentivos para a criação da “Creche no
emprego”, de modo a permitir uma maior conciliação entre a vida profissional e a vida
familiar.

2. Criação de "cheques" para várias especialidades médicas, semelhantes ao “Cheque
Dentista” para outras especialidades, como por exemplo, na especialidade da Ginecologia
para as raparigas a partir dos 12 anos, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, entre outras
especialidades necessárias para o bom desenvolvimento dos jovens, visto que são áreas
bastante importantes para o desenvolvimento das crianças e onde cada vez mais começam a
apresentar fragilidades.

3. Apoios aos jovens estudantes, de forma a proceder ao aumento e manutenção dos abonos
durante o período da escolaridade obrigatória, para alunos que apresentem bom
aproveitamento, segundo limites a estipular. Divulgação de medidas já implementadas pelo
Governo para a contratação de jovens que procuram o primeiro emprego, apoio burocrático
tanto junto do jovem como da entidade empregadora.

